OPH-eläkeläiset ry
Kaakkois-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS

01.01. – 31.12.2015

Vuosi 2015 oli osastomme 38. toimintavuosi.
Alueemme eläkkeensaajien määrä 01.07.2015 oli 561, joista 12 euron jäsenmaksun
maksaneita oli 301 henkilöä.

Toiminta
Yhteydenpito jäseniimme on tapahtunut kahdella jäsenkirjeellä.
Ensimmäinen vuosikokouksen/kesäretken tiedottamisella ja toinen syksyn
kulttuuritapahtuman tiedottamisella.

Vuosikokouksen pidimme Imatralla, Imatran Valtionhotellin kokoustiloissa 02.07.2015,
johon osallistui 52 jäsentä. Kokous alkoi 11.40, jota ennen joimme kokouskahvit.
Sitten olikin jokaisella tilaisuus tutustua Imatrankosken keskustaan eli pyörähdellä kulmilla.
Kokoonnuimme Imatran kesäteatterille klo 14, jossa alkoi näytelmä ”Suklaasydän”.
Väliaikatarjoiluna nautimme kuohuviinin ihanassa auringonpaisteessa.
Teatterin jälkeen siirryimmekin Imatran Valtionhotellin Linnaravintolaan nauttimaan
myöhäisen buffeen antimia.
Klo 18 alkoi koskinäytös, jota katselimme Sibeliuksen musiikkia kuunnellen.
Tähän olikin sitten hyvä lopettaa päivä ja suunnata kohti kotia.
Omakustannushinta oli jäseneltä 50 euroa ja seuralaiselta 75 euroa ( = 6 )
Syksyn kulttuurimatka tehtiin jälleen Helsinkiin, 27.10.2015. Pääkohteena oli tällä kertaa
Kansallisooppera ja siellä esitetty baletti ”Pieni Merenneito”.
Aloitimme päivän Helsingissä tutustumalla Arabian museoon oppaan avustuksella,
jonka jälkeen oli varattu aikaa shoppailuun Iittala outlet Arabian myymälässä.
Ruokailu oli järjestetty taiteilijaravintola Ravintola Elitessä, jonka ruoka olikin erittäin
hyvää.
Ruokailun jälkeen olikin hyvä siirtyä kylläisinä katsomaan Kansallisoopperaan balettia
”Pieni Merenneito”, jossa oli osin toteutettu 3D – tekniikalla vedenalaisen maailman
elävöittämistä. Väliaikatarjoiluna oli kuohuviini.
Päivä olikin sitten putkessa ja oli kotiin lähdön aika.
Osallistujia oli 62, jotka kaikki olivat jäseniä.
Omakustannushinta oli 105 euroa.

Toiminta-alueen osuuspankkeja ( 9 ) sekä Soile Lindforsia että Irmeli Lalloa muistimme
joulukorteilla.

Hallitus
Puheenjohtaja Marja Sivonen Imatralta 02.07.2015 alkaen
Varapuheenjohtaja/ jäsen Olavi Laukkanen Parikkalasta 02.07.2015 alkaen
Sihteeri/ jäsen Pirjo Saar Imatralta 02.07.2015 alkaen
Muut jäsenet:
Riitta Ahonen Kotkasta 02.07.2015 alkaen
Soile Harmainen Parikkalasta jatkaa
Maija Hyytiäinen Haminasta jatkaa
Seija Pukki Lappeenrannasta Marja Sivosen tilalle 02.07.2015 alkaen vuodeksi
Osastomme hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa,
lisäksi on pidetty sähköpostin ja puhelimen välityksellä neuvotteluja tarpeen mukaan.

Toiminnantarkastajat
Tilikauden 01.01.-31.12.2014 tilit ja hallinnon tarkasti 31.03.2015 varatoiminnantarkastaja
Anneli Lähde Lappeenrannasta. ( valittu 2013 )
Tilikauden 01.01.-31.12.2015 tilien ja hallinnon tarkastukseen on valittu
varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Ahola Joutsenosta ja
varatoiminnantarkastajaksi Anneli Lähde Lappeenrannasta.

Talous
Osastomme taloudellinen tilanne on vakaa.
Vuoden 2015 tilinpäätös on alijäämäinen – 2.291,50 €,
rahat/pankkisaamiset 3.792,24 €.
Rahoitus koostuu jäsenmaksuista 12 € /jäsen, OPH:n avustuksesta 415,50 € sekä
tapahtumien osallistumismaksuista.
Selvitys suureen alijäämään: Avustimme jäseniä mm. kulttuurimatkan
osallistumismaksuissa normaalia enemmän käyttämällä kertyneitä varoja , joita ei ole
tarkoitus kasvattaa vaan käyttää jäsenistön virkistystoimintaan.

Kiitos toimintavuodesta
Osaston hallitus kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta järjestettyihin tapahtumiin sekä
toimialueemme Osuuspankkeja, jotka ovat tukeneet toimintaamme monin tavoin.

Kouvola 09.03.2016

Marja Sivonen
puheenjohtaja

Pirjo Saar
sihteeri

